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Dijous 27.02.20
20 h. Kumbara * 
Buster Shuffle * Crim

Divendres 28.02.20
20 h. Ira * Lildami * 
Balkan Paradise 
Orchestra * Asian Dub 
Foundation

Dissabte 29.02.20
12 h. Copeta: 
2princesesbarbudes 
13 h. Vermut Rock: 
La Tosca Brava 
19 h. Foc a La Copa: 
Trons de l’Onyar
20 h. Maruja Limon * 
Ramon Mirabet * 
Black Music Big Band 
revisits Red Hot Chilli 
Peppers * O’funk’illo

La barra estarà 
gestionada per les 
entitats  que tenien 
barraca a les Fires 
suspeses el 2019

Espai La Copa, 
de la Devesa 
de Girona
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DIJOUS 27 DE FEBRER 

Kumbara 

 

Els ritmes Caribenys i Afrollatins es troben amb l'electrтnica en el primer treball de Kumbara, on el 
grup Gironí ens mostra el resultat d'aquest darrers anys de creació. L'espai Marfà ha estat el 
centre de retrobament d'aquests músics, on grаcies a les sinergies creades amb l'EUMES, han 
pogut crear aquest projecte que mescla música "orgаnica" amb electrònica, obtenint un directe 
molt potent i festiu.   

LA COPA 
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DIJOUS 27 DE FEBRER 

Buster Shuffle 

 

Primera actuació a Girona. 

Tot i que molts els encasellen com una banda de 2 Tone, la veritat és que els londinencs són uns 
autèntics agraciats a l’hora d’emular tot un ampli espectre musical: podràs sentir entre les seves 
influències Specials o Madness, arribant a Blur o Supergrass o fins i tot tornant a l’arrel de tot 
plegat: Chuck Berry. Tot i així, el més important d’un concert de Buster Shuffle és la diversió i el 
show, i després d’un bon grapat d’any i gires, tocant als festivals més importants d’Europa 
acompanyant bandes com Blockheads, Dropkick Murphys, els mateixos Madness o Lee Scratch 
Perry, per fi arriben a Girona a descarregar una mica el seu imparable ritme de la City.  

LA COPA 
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DIJOUS 27 DE FEBRER 

Crim 

 

Després del seus dos aclamats discos de debut, els tarragonins CRIM tornen a Girona presentar 
el seu darrer treball, Pare nostre que esteu a l’infern¸ un dels millors discos de punk rock que s’han 
fet en aquest país. Un disc rodó de principi a fi, ple d’himnes generacionals i lletres intel·ligents 
que fa que aquesta banda aplegui dia rere dia cada cop més seguidors dins i fora del país.  

Inspirats per la cruesa i melodies de bandes com Social Distortion, Leatherface, Cock Sparrer, 
Vanilla Muffins... CRIM ha aconseguit enderrocar fronteres i és un habitual trobar-los als cartells 
de festivals fora del nostre país acompanyant noms mítics com Toy Dolls, Cocksparrer, Madball o 
The Baboon Show entre d’altres. 

LA COPA 
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DIVENDRES 28 DE FEBRER 

Asian Dub Foundation 

 

El grup londinenc Asian Dub Foundation estrenarà els temes del seu nou single. La formació és un 
dels grans grups de l’escena internacional i que ha actuat als principals escenaris arreu del món 
arriba per primer cop a l’escenari de les Fires de Girona per delectar-nos amb el seu espectacular 
directe, una oportunitat única de gaudir d’un dels grans noms internacionals a casa nostra. 

Col·lectiu format a Londres provinent d’immigrants asiàtics, està format per Dr. Das, Steve Savale, 
Akatava, Ghetto Priest, Nathan Flutebox Lee i Brian Fairbairn. El seu so únic és una barreja de 
jungle, dub, enèrgiques guitarres punk rock, sitar i sons de música tradicional índia samplejats, 
acompanyat de lletres punyents amb tons ragga.    

Reconeguts com una de les millors bandes del món, durant la seva llarga i productiva carrera han 
compartit escenari amb bandes com Rage Against The Machine, The Cure o Radiohead.  

La seva discografia està plena d’àlbums que han redefinit la música contemporània com ara 
Community Music o Enemy of the Enemy, que inclou un dels seus grans èxits a nivell mundial, 
Fortress Europe.     

LA COPA 
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DIVENDRES 28 DE FEBRER 

Ira 

 

L’any 2017, el senzill Mantenlo patriarcal va posar en boca de tots el secret millor guardat de 
l’underground¸el quartet de rap de Vallecas format per Elvirus, Sátira, Medea i Raissa. L’any 2018, 
amb la seva participació a la pel·lícula documental Quinqui Stars  de Juan Vicente Córdoba i el 
seu primer àlbum Rap Save The Queen, es van obrir pas amb la seva guerrilla feminista escopint 
veritats per ajudar a transformar la societat. I l’any 2020, peligro, peligro, totalment empoderades, 
estan encara més disposades a ficar-se a la gola del llop i recórrer tots els escenaris, això sí, 
sense guardar les formes.   

LA COPA 
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DIVENDRES 28 DE FEBRER 

Lildami 

 

Guanyador del Premi Cerverí 2019 a la millor lletra de cançó editada en català, Lildami s’ha 
convertit en el referent de música urbana de Barcelona. Un cantant que destaca pel missatge 
positiu i allunyat de les drogues i el sexisme, fet que el fa únic en el seu gènere. En menys d’un 
any, ha duplicat les seves visualitzacions i les subscripcions al seu canal de YouTube. Tot això, 
sumat a les seves actuacions amb cartell d’entrades exhaurides i participant en els festivals de 
més renom del país, han fet que Lildami fos el compositor i intèrpret de la cançó d’estiu de TV3. 
Amb el seu lema IMPARABLA per bandera, estem segurs que el fenomen Lildami, no ha fet més 
que començar. El nou àlbum, que veurà a la llum el 2020 i que ja és un dels més esperats, només 
és una altra pista d’aquest espectacular èxit que sembla que realment, ningú el pot aturar. 

LA COPA 



FEBRER 2020 CONCERTS D’HIVERN DE LES BARRAQUES DE GIRONA 

10 

DIVENDRES 28 DE FEBRER 

Balkan Paradise Orchestra 

 

Des que va iniciar el seu camí a principis de 2015 a la ciutat de Barcelona, Balkan Paradise 
Orchestra ha anat confirmant, actuació rere actuació el seu paper com a formació inusual i 
trencadora. Integrada per onze instrumentistes de vent i percussió, la BPO (com ja es coneix 
també al grup) ha aportat un aire fresc i alegre al panorama de les fanfàrries del nostre país. Amb 
formacions, experiències i influències diverses però compartint la passió per la tradició balcànica, 
aquestes onze dones transformen el gènere en un autèntic elixir de melodies tradicionals amb 
ritmes de tot el món, oferint un espectacle carregat d’energia. Amb una sorprenent capacitat per 
generar empatia amb el públic, la BPO porta alegria, festa i ganes de ballar a cada racó del món.  

 

LA COPA 
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DISSABTE 29 DE FEBRER 

2princesesbarbudes 

 

Som 8.000 anys abans de Crist. Queden molt lluny els temps on l’home era caçador-recol·lector i 
uns nous costums comencen a estendre's per tot el món. Tot? No, tot no! Hi ha una petita 
comunitat que es resisteix al progrés del neolític i defensa la bona vida del Paleolític. Després de 
explicar-nos els secrets de la nit i de volar com orenetes, les 2princesesabrbudes es posen dins la 
pell dels primers humans per explicar-nos la seva vida i costums. Un concert per a tota la família 
amb cançons pop plenes d’humor tocades amb instruments petits i de joguina. Us quedareu de 
pedra! 2princesesbarbudes tornen a Girona a presentar-nos el seu nou espectacle. 

LA COPETA 
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DISSABTE 29 DE FEBRER 

O’funk’illo 

 

L’any2018, 20 anys després de la seva fundació, O’Funk’illo van reaparèixer amb la seva formació 
original formada per Andreas Lutz (veu), Pepe Bao (baix) i Javi Marssiano (guitarra).  

Els creadors del Funky andalús embrutessío han tornat amb un doble disc amb tots els seus èxits 
gravats de nou  amb col·laboracions de luxe 2 0 Años Ajierro & 30 Amigos Embrutessío, un disc 
que els ha dut a girar arreu de l’estat espanyol omplint de nou sales i festivals.  

En resum, una banda que ha assolit la maduresa musical i personal; una banda molt més adulta, 
molt més rodada, amb nous horitzons i responsabilitats, carregada de professionalitat però 
sobretot, amb la mateixa energia i bon rollo de sempre. 

LA COPA 
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DISSABTE 29 DE FEBRER 

Black Music Big Band 

 

La BMBB revisita el repertori de la banda californiana Red Hot Chilli Peppers en un concert únic i 
irrepetible que s’estrenarà a les Fires de Sant Narcís. Un homenatge en majúscules on els seus 
grans hits i temes més funk en seran els protagonistes amb arranjaments elaborats expressament 
per Adrià Bauzó per aquesta formació tant potent com és una big band. Una estrena que comptarà 
entre d’altres convidats amb la participació del vocalista  especialista en RHCP Gabi Díaz. 

La Black Music Big Band, composta per una trentena de joves músics de menys de 25 anys, és la 
primera big band escola de comarques gironines especialitzada en el que s’anomena música 
negra. Sota la direcció musical d’Adrià Bauzó i la direcció vocal de Nuri Mancebo, va néixer fruit 
de la producció de Cases de la Música i el Black Music Festival, i des del 2016, ha anat creixent i 
consolidant, esdevenint una formació de gran qualitat i referent en el nostre país.  

 

  

  

LA COPA 
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DISSABTE 29 DE FEBRER 

Ramon Mirabet 

 

Si el riu baixa amb força tens dues opcions: deixar-te portar a un mar de dubtes o intentar 
remuntar a contracorrent fins arribar a la millor riba. No importa els cops que caiguis a terra, si no 
les ganes i l’energia que posis per alçar-te. Ramon Mirabet sap que per molt lluny que estigui 
l’horitzó anhelat cap esforç suposarà una pèrdua de temps.  

Alçat com creador,productor i espectacular intèrpret, Mirabet ens apropa a un món on la èpica es 
fon amb la senzillesa, on res es queda a meitat de camí. Noves cançons amb noves sonoritats 
que arriben fins a l’epicentre del rock, fins el mateix nucli dels gens que ens fan ballar o fins a la 
mateixa arrel de la tendresa. 

Ramon Mirabet segueix demostrant amb Begin Again que la seva no és una carrera convencional, 
que és un home disposat a mirar el pas de la corrent des de la riba i que la seva veu segueix 
sense trobar rival. Begin Again és un disc facturat amb la paciència que requereix qualsevol cosa 
de la que et puguis sentir satisfet. Un disc visceral fet a base de cops contra els murs del temps, 
de la inspiració i de la pressió. Ramon Mirabet ha tingut clar que aquest disc havia de ser el millor 
disc que volia fer just en aquest moment i que res ni ningú alteraria els seus plans. Les cançons 
de Begin Again estan escrites des de l’amor i des de la ràbia positiva que t’ajuda a allunyar 
rancors, del que has vist i viscut en viatges, de les amistats correspostes i des de la convicció que 
tornar a començar no suposa fer ni un pas enrere. 

 

LA COPA 
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DISSABTE 29 DE FEBRER 

Maruja Limon 

 

Aquest grup barceloní, format íntegrament per dones, presenta nou disc, Ante mí (Kasba Music, 
2019) aquest proper mes d’octubre. Una proposta que manté l’essència que les caracteritza: 
música vital que oscil·la entre el flamenc, el pop i els ritmes llatins, però que arrisca amb noves 
sonoritats i temàtiques més complexes. Es tracta de la continuació del seu àlbum de debut Más de 
ti, que ha obtingut el reconeixement entre els millors discos de l’any segons les revistes musicals 
Monso Sonoro i Muzikalia.  

Guanyadores del premi a l’artista revelació als Premis ARC 2018, aquest quintet ha conquerit els 
escenaris de prestigiosos festivals d’Europa i de l’estat espanyol com el Sziget Festival (Hongria), 
el Maré de Agosto (Portugal), el Festival Cruïlla o el Pirineos Sur , gràcies als seus enèrgics 
directes. 

 
  

LA COPA 



 

 



 

 

 


